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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη 

σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος 

του ΕΤΠ ως ευέλικτου Ταμείου που 

στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι 

χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης 

κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους 

βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει 

να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική 

εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της 

επανένταξης στην απασχόληση των 

απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, 

κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που 

πλήττονται από σοβαρές οικονομικές 

διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της 

αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων 

επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των 

τεχνολογικών αλλαγών ή άλλων 

παραγόντων, όπως η μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του 

γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο 

δύσκολο να επισημανθεί ένας 

συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί 

απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση 

του ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να 

βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο 

μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του 

σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης 

σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε 

απρόβλεπτες περιστάσεις, 

(13) Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη 

σημασία που εξακολουθεί να έχει ο ρόλος 

του ΕΤΠ ως ευέλικτου Ταμείου που 

στηρίζει τους εργαζομένους οι οποίοι 

χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης 

κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους 

βοηθάει να βρουν άλλη εργασία όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει 

να εξακολουθήσει να παρέχει ειδική 

εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της 

επανένταξης στην απασχόληση των 

απολυομένων εργαζομένων σε τομείς, 

κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που 

πλήττονται από σοβαρές οικονομικές 

διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της 

αλληλεπίδρασης και των αμοιβαίων 

επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου, των 

τεχνολογικών αλλαγών ή άλλων 

παραγόντων, όπως η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή η μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και, συνεπώς, δεδομένου του 

γεγονότος ότι είναι ολοένα και πιο 

δύσκολο να επισημανθεί ένας 

συγκεκριμένος παράγοντας που προκαλεί 

απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση 

του ΕΤΠ θα πρέπει στο μέλλον να 

βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο 

μιας αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του 

σκοπού του, που είναι η παροχή στήριξης 
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συμπληρώνοντας την πιο προληπτική 

συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ θα πρέπει να 

παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο 

εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων 

ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 

της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος 

προϋπολογισμός για μια ένωση που 

προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται 

— Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 

την περίοδο 2021-2027» και στο 

παράρτημά της27. 

σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και σε 

απρόβλεπτες περιστάσεις, 

συμπληρώνοντας την πιο προληπτική 

συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ θα πρέπει να 

παραμείνει ένα ευέλικτο και ειδικό μέσο 

εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων 

ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση 

της Επιτροπής « Ένας σύγχρονος 

προϋπολογισμός για μια ένωση που 

προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται 

— Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 

την περίοδο 2021-2027» και στο 

παράρτημά της27. 

27 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής SWD(2018) 171 final και το 

παράρτημά του COM(2018) 321 final. 

27 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής SWD(2018) 171 final και το 

παράρτημά του COM(2018) 321 final. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ 

είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση 

απρόβλεπτων σημαντικών 

αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που 

οφείλονται στις προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη 

μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι 

εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές 

ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της 

ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που 

βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες. 

2. Ο ειδικότερος στόχος του ΕΤΠ 

είναι να προσφέρει βοήθεια σε περίπτωση 

απρόβλεπτων σημαντικών 

αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που 

οφείλονται στις προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη 

μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι 

εμπορικές διαμάχες, οι χρηματοπιστωτικές 

ή οικονομικές κρίσεις, η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της 

ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που 

βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες. 

Or. en 

 

 


